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  150-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  وص-ة بلوغ من العبادة أحكام بھا تتعلق نفسية أمراض حول أسئلة -1

  التشھد في التحريك وأحاديث ا6شارة أحاديث بين فرق ھناك ھل -2

  " يحركھا > وكان:" رواية صحة ما -3

  الص-ة في التشھد في اليمنى الكف وضع في السنة ما -4

  الحلي زكاة يكون كيف -5

  > أم ذلك له يجوز فھل عليه يمسح أن فأراد لبسه أعاد ثم نزعه ثم طھارة على الجورب لبس رجل -6

  ذلك من الحكمة وما والنفل الفرض ص-ة بين الفصل يكون كيف -7

 ھذا في والعصر الظھر بين الجمع لھم يجوز فھل مطر حصل فإذا والعصر الظھر فيھا يصلون المصلى يتخذون الشركات بعض -8

  .المسجد وجود مع المصلى في الص-ة يجوز وھل المصلى،

 مع بيتي في أجمع أم المسجد ھذا في الص-ة أقدم فأيھما أقل أو أربعة إ> الفجر ص-ة في فيه يصلي و> بعيدا المسجد كان إذا -9

  أھلي

  الص-تين بين الجمع حالة في الجمع نية وجوب يشترط ھل - 10

 على يجب وھل العشاء، ص-ة في ا6مام مجيء علم ولو مث- والعشاء المغرب بين بالمصلين يجمع أن ا6مام لنائب يجوز ھل - 11

  قبله الجمع وجود مع العشاء لص-ة المجيء ا6مام

 البيت في واقتناؤه شراؤه يجوز فھل صور فيه الكتاب كان إذا - 12

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  ال ينزل عيسى ...وهذه عقيدة مجهور املسلمني اليوم خاصة العامي منهم ، ما  ... :الشيخ 

  ... :السائل 

  ال اله اال اهللا. حنن علينا نعمل يف احلاضر ونرتك هللا الغائب  :الشيخ 

  ... :ل السائ

على حسب نوعية املرض ، وميكن الدكتور عصام ميدنا مبدده ، إذا كان بعض األمراض النفسية أشبه  :الشيخ 



اللي يغيب اإلنسان عن نفسه ال يدري ما يصدر منه ، ممكن يكون هذا . انفصام يف الشخصية : مبثل ما يقولوا 

أنه هل يصل املرض النفسي إىل مرتبة حبيث  ))يض حرج ليس على المر (( مريًضا باملعىن العام املذكور يف اآلية 

  . أنه إذا ارتكب شيًئا ال يؤاخذ شرًعا ألنه مريض ؟ هذا أوًال 

ان املريض ملا أقدم على  ...أو مريض نفسًيا عند ارتكابه تلك اجلرمية بالتايل خيففوا عنه العقاب  ... :السائل 

 ...ا يف السابق وعند ارتكابه احلدث ال ندري هل هو واع العمل وهو حتت تأثري ضغط نفساين أو كان مريض

  بعض األمراض النفسية قليلة جدا نستطيع نصبغ على ارم عدم الوعي 

  . عدم مسئولية  :الشيخ 

 ...عدم املسئولية والغالبية يف وعي وإمنا االندفاعات النفسية ميكن تعطي طابعا أكرب للجرمية  ... :السائل 

 يعي ال يؤاخذ واألصل يف العقوبة أن تقع إن كان يعي ما يفعل وإمنا عملية الغضب مثال بدال واملريض الذي ال

ثالثة  ...وإمنا هو انسان سريع االنفعال  ...أن يضربه بعصا ضربه بساطور ويعي أن ضربه قد يؤدي للقتل 

  ...أطفال أقدموا على قتل 

  ايش أعمارهم ؟ :الشيخ 

  ...مخس عشرة  :السائل 

  أال ترون يا دكتور مجلة معرتضة تسمية هؤالء بأحداث ؟  :خ الشي

العاشرة يعترب غري مسئول عن العمل من العاشرة اىل الرابعة عشر اذا رأت اجلماعة اليت  تنظر يف  ... :السائل 

صل بني هو احلد الفا ...عقوبة فوق الرابعة عشر عملية عقوبته  ...هذه القضية أنه كان مييز بني الطيب واخلبيث 

  القانون هنا ال هو اوريب وال اسالمي ...القوانني الربيطانية  ...املؤاخذة وعدمها 

كان االجنليز حاكمني البالد ، : للقانون هنا ، أنا أقول  ...املفروض إنه يكون  ...يعين ما هو  :الشيخ 

  املفروض يكون قانونًا اجنليزيا

  ... :السائل 

  م هؤالء األحداث يف اإلسالم ؟ طيب جيب أن نعلم ما حك :الشيخ 

  ... :السائل 

من مجلة االحنراف عن اإلسالم تسميتهم باألحداث من باب تسمية الربا  ...أنا أردت أن يكون  :الشيخ 

بالفائدة ، والرقص وتصوير احملرم بالفنون اجلميلة ، هذا من هذا الباب ، احلكم بالبلوغ ألن معروف أن القلم 

يبلغ ، يضاف إىل هذا شيء مهم ممكن نسميه سنة عملية ، عطفا على قصة سعد بن  مرفوع عن الصيب حىت



معاذ الذي حكم بقتل اليهود طبًعا اللي يعتربون من أهل القتال من البالغني ، أنا أحاول أتذكر اسم رجل شاب 

: قال  "ى القتل جاءوا يب عرضوين عل" : من اليهود كان من مجلة األسرى هذا حكم سعد بن معاذ بقتله ، قال 

وجدوه مش بالغ ألنه طبًعا .  "فكشفوا عين ، فلما وجدوين ما أنبت أطلقوا سبيلي وأنا اآلن بني ظهرانيكم " 

معلوم عند اجلميع أن البلوغ يطلع له شعر فهذا دليل بلوغ ظاهرية ، فإذا كان عمره سبعة عشر أو مثان عشر 

  . يتزوجوا ويتناسلون 

  حالة مرضية ينظر فيها اذا كان هناك :السائل 

  ...إيه ؟ رجع البحث سابق  :الشيخ 

  شاذة ...فيؤدي إىل بلوغ ظاهريًا وليس عقليا  ...يف طفل يف التاسعة والنصف وعنده مرض غدد  ... :السائل 

  شاذة شو هو البلوغ ظاهريًا ؟  :الشيخ 

  ...جتد الشعر واللحية  :السائل 

  يعي ؟ طيب شو مظاهر أن هذا غري طب :الشيخ 

  ...أو لطفل صغري حلية أما عقليا  ...أن ترى لفتاة صغرية  :السائل 

هذا ليس كالمه ، هذا حمفوظه ، وفرق كبري . تصور كالمه : ال ، بس هذا الكالم غري سليم ، قولك  :الشيخ 

ارسها سنني لكن هو حافظ مثل األئمة القدامى اللي يرجتلون خطبة د ...يعين مثًال حط إنه تيجي مبوضوع كذا 

  . طويلة ، من كتاب اخلطب املنربية 

  ... :السائل 

  . تكون أول هارب يعين  :الشيخ 

  ... :السائل 

  يعين أنت ما تظن فيه عم حيكي من حافظته وليس من عقله ، ما الحظت هذا :الشيخ 

  حافظ ... :السائل 

أنا ما مسعته بس بلغين عنه  ...عنده  ال ، ما أظن ألنه إذا خلط خلط فعًال يضيع ، هذا كله حمفوظ :الشيخ 

خطب كثرية فغلب على ظين أن كل هذا حفظ ، ممكن اإلنسان يف هذا السن يكون عنده حافظة قوية ألننا نعلم 

هذا ما فيه كالم إطالقًا . أنه يف باكستان يعين ابن مثان سنوات تسع سنوات حيفظ القرآن كله من أوله إىل آخره 

  . خطبة من عنده هذا أميز وأميز ، لو كان إنه بريجتل 

  حيفظ عشرة أجزاء ... :السائل 



  من رمحة اهللا ؟  ...ليه  :الشيخ 

  

  جيمع بينهما أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة ... :السائل 

كلمة اإلشارة من الناحية العربية ال تنايف التحريك ، قد يكون عبارته جمملة وهذا الفرق بني امل وبني   :الشيخ 

  ...فصل ، اللي املوجود يف القرآن ، يعين امل

  ... :السائل 

إًذا ما يف منافاة بني العبارتني ، لو كان النص يشري ا وال حيركها ، لو كان احلديث .. هذا حبث ثان  :الشيخ 

  ولو حديث واحد جاء بنص يشري ا وال حيركها حينذاك يأيت سؤالك 

  ... :السائل 

اديث اليت تشري إليها ليس فيها نفي ما جاء يف احلديث األول حديث وائل ، فاإلشارة لكن ملا كان األح :الشيخ 

عبارة عامة ، ممكن تكون هيك وممكن تكون هيك ، ممكن تكون هيك ، كل هذا امسه إشارة ، لكن الشك أنا 

اليمين وهو وائل بن  ما أعرف حيركها أو ال يف تأدية املعىن املشهود له من الرسول عليه السالم ، من ذاك العريب

لو كان ال يوجد حديث يشري : حجر ، لكن ما يف حديث ال حيركها صحيًحا ، هذا صريح يف اجلمع ، أنا أقول 

ا ، ويوجد حديث ال حيركها مع وجود حديث رأيته حيركها حينئذ ما نعطل حديث التحريك حلديث نفي 

عدم التحريك ، فإن كان حديث عدم التحريك  التحريك ، لكن يكون املوازنة بني حديث التحريك وحديث

أن الرسول ما كان دائما حيركها ، فنحرك أحيانًا عمًال ذا : مروي من مجع من الصحابة حينئذ نقول يقيًنا 

احلديث وال حنرك أحيانًا عمًال بتلك األحاديث ، أما لو جاء حديث وحديث واحد يثبت واآلخر ينفي ما نقول 

ك أحيانًا ألن ممكن أن النايف ما وقع بصره على حتريك الرسول عليه السالم خبالف ما لو نفعل أحيانا ونرت : 

ما نستبعد التحريك . ما شافوا الرسول : اجتمع مجع من الصحابة على نفي التحريك فنستبعد حينذاك أن نقول 

قدم على النايف ، املثبت مقدم إن املثبت م: ألن ذاك أثبت ، حنرك لكن ما حنرك أحيانًا ، ومن هنا يقول العلماء 

على النايف يف جزئية معينة ، مثًال الرسول صلى يف جوف الكعبة وال ما صلى ؟ دخل مكة مرة واحدة يف حجة 

: دخل يف جوف الكعبة ، آخر يقول : الوداع عليه السالم ما حج إال حجة واحدة ، واحد من الصحابة يقول 

بدنا نأخذ خبرب املثبت ، أما إذا عبادة تتكرر و مجاعة من . جها ال ، ما صلى يف جوف الكعبة ، صلى خار 

فما قيمة  أو مثرة هذا النفي ؟ أن . حينئذ ننفيه وجنزم ذا النفي ألنه من مجع . ما كان حيرك : الصحابة يقولون 

  . معناه أن الرسول ما كان يفعل ذلك دائًما 



  ... :السائل 

  ...على شرط كالمك  :الشيخ 

  ... :السائل 

،لكن لو كان هذا الذي قال ال حيرك معه مجع  ...واحد يقول حرك وواحد يقول ما حرك نقدم  ... :الشيخ 

غفري ما نستطيع أن نقول ان اجلمع ما رأى الرسول صلى اهللا عليه وسلم معناه رأوا الرسول ال حيرك اذن جنمع بني 

أحاديث كثرية عن مجع غفري من الصحابة أن الرسول  ...نقول الرسول ليس دائما فعل هكذا  ...النايف واملثبت 

ألنه لو كان يقنت دائما كانوا رووا أنه يقنت هكذا نقول  ...ملا واحد منهم يذكر القنوت  ...عليه السالم كان 

أكيد الرسول : لو كان هناك مجع غفري  ينفي أن الرسول ما حرك ، ويف عبارة  حتتمل التحريك ، فإننا نقول 

  . كان ال حيرك ، وأحيانًا كان حيرك فنعمل بالروايتني النفي ورواية اإلثبات   أحيانًا

  

  )يشير بها وال يحركها (  ... :السائل 

  . مو صحيح  - صلى اهللا عليه وسلم  -ال ، وال حيركها  :الشيخ 

  ... :السائل 

  . أي نعم هذه الزيادة أمرها عجيب  :الشيخ 

  ت بصحيحةشعيب األرناؤوط يقول ليس :السائل 

أعرف الناس : الرواية هذه مروي يف سنن أيب داود ، وأنا بفضل اهللا علي من أعرف الناس إذا مل اقل  :الشيخ 

بسنن أيب داود يف هذا الزمان ألين عنيت به منذ سنني تقريًبا ، هذا احلديث يرويه أبو داود من طريق حممد بن 

رأى " بن العوام امسه عامر بن عبد اهللا ، حبديث أنه عجالن ، حممد بن عجالن عن رجل من ساللة الزبري 

  .  "الرسول عليه السالم ملا جلس يف التشهد رفع إصبعه فرأيته ال حيركها 

يبدوا لكل من عنده ممارسة يف علم احلديث وتراجم رواته حممد بن عجالن متكلم يف حفظه ، لكن كالم : أوًال 

ف لكن ال يرتفع إىل مرتبة الصحيح ، فهو حسن ، كل حديث خفيف حبيث ال ينزل حديثه إىل مرتبة الضع

حسن معرض للقلقلة ألدىن مناسبة ، ألنه حسن ما هو صحيح ، يعين يف حفظه شيء ، الذي الحظته وحررته 

  : يف صحيح أيب داود ما يأيت 

" : يقولون حممد بن عجالن خولف من مجاعة من الثقات يف رواية حديث يف صحيح مسلم وغريه كلهم : أوًال 

املروية بسنن أيب داود شاذة أو منكرة  "ال حيركها " رأيته ال حيركها ، تصبح رواية : وال يقولون  "إن الرسول أشار 



  . ، ألنه الراوي الثقة فضال عمن من كان دون الثقة إذا خالف الثقات فحديثه شاذ أو منكر ، هذه أول واحدة 

اية النفي الصرحية ، فقد جاء احلديث من طرق مجاعة من الثقات عنه حممد بن عجالن ما ثبت على رو : ثانًيا 

يوافق فيه الثقات اآلخرين اللي تابعوه يف رواية حديث فيه نفي التحريك ، مثل هذا احلديث ال ميكن أبًدا أن 

ادة ال يكون حسًنا فضًال عن أن يكون صحيًحا ، ألن حممد بن عجالن لو كان ثقة وخالفوه الثقات وما ذكروا زي

حيركها بكون اللفظة هذه شاذة ، فما بالك وهو ليس بالثقة إمنا هو دون الثقة ؟ فما بالك أنه مل يثبت على هذه 

جتد اآلخر روى احلديث عنه  "ال حيركها " الزيادة ، الدليل أنه كان يضطرب ، أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة 

  . حريك ، وال يوجد هذا سوى هذا احلديث إطالقًا اقتصارًا على اإلشارة دون التصريح بنفي الت

   ... :السائل 

  . تعضدها أي نعم ، فلذلك احلديث ضعيف ال يستشهد به إطالقًا  :الشيخ 

  

  حيلقها ... :السائل 

  . أخطأت على السعوديني أبًدا ها دول مالكية  :الشيخ 

  يعملوا حركات غريبة يف املسجد ... :السائل 

  . مالكية يعملوا هيك ويعملوا هيك  ...يف ال ، ما  :الشيخ 

   ... :السائل 

حىت يف أيام قريبة اتصل معي ، ما أعرفه شخصًيا لكن الظاهر أنه متصل من اجلزائر وسألين هذا السؤال  :الشيخ 

ما السنة يف وضع الكف اليمىن يف التشهد يف الصالة أهو : وأعجبين سؤاله يدل على اهتمامه بالسنة قال يل 

ال ، هذا القبضة ليس هلا أصل يف السنة إطالقًا ، وإمنا السنة : قبضة ؟ يعين كما يفعل املالكية ، قلت ال

الصحيحة الصرحية أن الرسول عليه السالم ملا جلس يف التشهد وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض 

 )ة ، ورأيته يحركها يدعو بها وضع الكف ثم قبض وحلق الوسطى واإلبهام ورفع السباب( : أصابعه ، أوًال 

فهو  "القول اجللي يف زكاة احللي " حدثين عنها كثري مساها : فمنذ يومني أرسل إيل رسالة يف احلقيقة مفيدة قال 

تبىن الرأي الذي تبنيناه يف النصاب بأنه جيب الزكاة على حلي النساء ، فرسالته حقيقة علمية مفيدة ألنه تعرض 

  . للمذاهب 

  النصاب شرط؟ ... :السائل 

  شرط ، هذا يالحظ بتقدير يعين الذهب والفضة  :الشيخ 



  

   ... :السائل 

  . البد متساوية األقراط ، واخلامت ، كلها جتمع فاذا بلغت النصاب وجبت الزكاة  ... :الشيخ 

   ... :السائل 

  إيش املال ؟  :الشيخ 

  الورق ... :السائل 

  . يعلله البعض  كما  ...ما يعادل من الذهب  :الشيخ 

   ... :السائل 

  يعين استئجاره ؟  :الشيخ 

    ... :السائل 

  . جيوز وال جيوز : اجلواب  :الشيخ 

  التفصيل ... :السائل 

إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه ال يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره . احلمد هللا : أقول  ...التفصيل  :الشيخ 

فإذا كان املستأجر األجري التارك الفاسد يستأجره  )كلكم راع ( نه شرًعا بالصالة على اعتبار أنه مسئول ع

أجر دنيوي حيث يستأجره ، وأجر أخروي حيث : بقصد أن يهتم به وبرتبيته وبأمره للصالة فهذا له أجران 

  . ينصحه 

احلالة  ...به فحينئذ ال  أما إذا كان يستأجره للفائدة العاجلة فال جيوز ألنه مشغول عنه شرًعا ، وإذا كان ال يهتم

هذه أن يؤثر املؤمن يصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عمًال ، فهذا كله من طبيع احلال نابًعا من قوله 

  .هذا جوابك  ))ويرزقه من حيث ال يحتسب * ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا (( : تعاىل 

   ... :السائل 

ن مسح عليهم ، واحد صلى صالة الفجر لبس اجلوارب لبسهم على كان مسح عليهم وإال ال ؟ إن كا  :الشيخ 

ميسح عليهم إال إذا : وضوء جاء وقت الظهر مسح عليهم ، بني الظهر والعصر خلعهم ولبس غريهم ، ما نقول 

لبسهم على طهارة جديدة ، يعين على وضوء جديد ، أما إذا كان جمرد تغيري يعين الصبح لبسهم على طهارة ، 

خلعهم ولبس غريهم ما عاد ينفع ميسح عليهم ألنه ما كان جرى عليهم  ...هر بقي هو على طهارة ما قبل الظ

  . عملية املسح عليهم من قبل ، يعين هذه صورتان اليت قدمناها ، والفرق واضح 



   ...الظهر مسح عليهم العصر  ... :السائل 

  . خترج وإما أن أنك تنتقل ملكان آخر :الشيخ 

   ... :السائل 

  . طيب فيه سؤال  :الشيخ 

  

    ... :السائل 

  سؤال غريب ، ظننت أنك تسأل صحيح وإال ال ؟  :الشيخ 

   ... :السائل 

  فلذلك يبقى السؤال غريب ، شو بدك باحلديث اآلخر ؟  :الشيخ 

   ... :السائل 

  . إي  ... :الشيخ 

  غري مكانه  ... :السائل 

تؤخذ من فقه احلديث ، شو هدف احلديث ؟ هدف احلديث حتقيق :  األوىل: اجلواب من ناحيتني  :الشيخ 

خروج وهذا أشد : الفصل بني الفرض وبني السنة ، هذه اللي حيقق الفصل هذا ذكر يف حديث معاوية أمران 

الفصل وإال الكالم ، ألن الكالم ال يصح يف الصالة ، فإًذا إذا وجد عمل آخر يشبه الكالم من حيث أنه ال 

الصالة فيلحق بالكالم الذي ال جيوز يف الصالة ، ما هو تغيري املكان كما نراه يف املسجد لكن يف  جيوز يف

احلديث اآلخر يقول معناه إنه يغري مكانه أو ينحرف عن  ...حديث آخر موجود يف صحيح أيب داود أي نعم 

لكن ما  - صلى اهللا عليه وسلم  - مكانه ، هذا الوارد يف احلديث ، هناك أقوال ما هي طبًعا مروية عن النيب 

بأن ربك أوحى * يومئذ تحدث أخبارها (( تتناىف مع احلديثني وهي أن احلكمة يف تغيري املكان إكثار الشهود 

األرض حتدث بكل ما وقع عليها ، فيكون هذه زيادة شهادة هلذا الذي  ))يومئذ تحدث أخبارها (( ،  ))لها 

  .  ما هو نص صريح ، أما النص الصريح يف احلديثني السابقني صلى هنا وهناك ، فهذا استنباط يعين

  ... :السائل 

إمنا املفروض  ...طبًعا اجلواب هو على نفس النمط السابق ، على جواب منفعة مادية راعى فيها  :الشيخ 

م يف اعتقادي للمسلم أن يراعي اجلوانب الشرعية الدينية ، وبعدين االعتذار بأنه هو فصل للرجال عنهن فهذا كال

  غري عملي ، إال إذا افرتضنا إن املستأجر ليس رجال



   ... :السائل 

  . أنا بعتقد ال  :الشيخ 

   ... :السائل 

وفيه نساء تشوف الدهن على وجوههم ، أنت بتعتقد املوظفات يف التلفزيون ، يف اإلذاعة ، ويف الدوائر  :الشيخ 

  . ، ما شاء اهللا 

   ... :السائل 

  . ا اللي حتدثنا عنه هذ :الشيخ 

  

بعض املؤسسات أو الشركات يتخذون مصلى يصلون فيه الظهر والعصر فاذا كان هناك مطر فهل جيوز  :السائل 

  .هلم أن جيمعوا يف هذه املصليات 

هذا سؤال ينبغي أن يتقدمه سؤال ، وبناء على اجلواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاين االجابة هل  :الشيخ 

م أن يصلوا يف هذا املصلى دون مسجد ؟ فإن كان اجلواب جيوز فاجلواب جيوز ، وإن كان اجلواب ال جيوز جيوز هل

  . فاجلواب ال جيوز 

  ما يف مسجد يف املنطقة  :السائل 

  . مش مهم التفاصيل هذا جوابك  :الشيخ 

   ... :السائل 

  . ال شيء  ...رى الفرضية تقابلها فرضية أخ ...يناقش  ...املسجد بعيد ،  :الشيخ 

  . إن كان جيوز له أال يصلي يف ذاك املسجد ولو املصلى ما هو موجود : اجلواب 

   ... :السائل 

   ...إذا كنت مضطرا لذاك األمر جاز لك أن تتعداه ، هذه واحدة ،  :الشيخ 

   ... :السائل 

زول ، أنت تعرف مىت جيب على مث إذا كنت تستطيع أن توقف السيارة جبانب املسجد فواجب عليك الن :الشيخ 

إذا كان ذاك املسجد اللي أنت بتذهب له واجب : املسلم أن يصلي الفريضة يف املسجد وإال ال ؟ فنحن نقول 

   ...هذا حنن يف غىن عنه ، لكن  ...على املصلي أن يصلي هناك فما جيوز أن يصلي يف مصاله ، 

   ... :السائل 



ء الذين يصلوا يف املصليات يعين جيوز هلم الصالة يف املصلى بسبب بعد املسجد ما ذكرناه آنفاً إنه هؤال :الشيخ 

البناء هذا سؤال وأعطين جوابه ، هذا التفصيل كان جاء بيين وبينك فيما مضى  ...وال ال جيوز له ؟ إن كان جاء 

هلم يرتكوا املسجد لبعده  اجلماعة اللي يصلوا يف املصلى إما يكون جائز: من الزمان يعين قلنا حنن آنًفا ونقول 

يصلي يف املسجد غري اللي صلى مجاعة أو ال ، يعين مثًال نفرتض أن جانب املصلى مسجد فهل يرتكوا الصالة 

  . يف املسجد ويصلوا يف املصلى ؟ هذا التفصيل كان جرى بيين وبينك شيء ، وهو على كل حال ما بيجوز 

  . عندهم مسجد فمصالهم مبثابة املسجد ال ، إذا كان يصلي يف املصلى وما  :السائل 

  . هذا الذي قلناه  :الشيخ 

يعين مفهومه يعين النتيجة أن املصلى الذي يصلي يف املرء وال يستطيع أن يصل إىل املسجد فيجمع  ... :السائل 

  . يف مصاله هذا ، ألنه مكان مبثابة املسجد 

ا حبثنا سابًقا كان جتاه هذا التفصيل إنه املصلى الذي أنا سؤايل فيم: إي ، هذا يا أخي أنا قلت لك  :الشيخ 

يصلي فيه أولئك الناس إما يكونون معذورين يف الصالة ألنه املسجد اللي هو بعيد عنهم ال جيب عليهم شرًعا 

  . حضورهم 

   ... :السائل 

ًبا حبيث إنه جيب املوضوع جاء بالتفصيل يعين سواء كان املسجد قري ...معليش أنا اترك التفاصيل  :الشيخ 

عليهم أن يصلوا فيه أو كان بعيًدا ال جيب عليهم أن يصلوا فيه فاحلكم واحد ، منني جاء التفصيل ، على كل 

  . حال 

   ... :السائل 

ما عليه شيء ، املهم أين اللي قائم يف ذهين أنا أنه ما يف صالة تصلى ألنه بعرف أنا أنه اللي يصلوا يف  :الشيخ 

برتكهم الصالة يف املسجد لكن إذا أخذنا صور إن دول مو مقصرين ألن ما يف هناك مسجد  مصليات مقصرين

نفرتض اآلن صورة غريبة جًدا ما يف حوليه مسجد إطالقًا ، ما يف مسجد ومجاعة إما يصلوا فرادى أو يصلوا يف 

ه ألنه ما دام يصلوا مجاعة بدل إن هذه املصلى ال جيمعهم فيه ، ال ، يصلوا في: هذا املصلى مجاعة ، أنا ما أقول 

  . املسجد يصلوا فيه ، لكن اللي يصلوا يف املصلى مقصرين يف ترك املصلى وذهام إىل املسجد هؤالء ال جيمعون 

   ... :السائل 

  . جيمع أو ال جيمع : على طول التفصيل ما أقول  :الشيخ 

   ... :السائل 



  . هذا هو ، نعم  :الشيخ 

   ... :السائل 

  أنُه مصلى ؟  :خ الشي

  قريب املسجد :السائل 

وواحد ثالث يقول  ...سبحان اهللا يا أخي إن كان مصلى واال مكتب املهم ليس مسجًدا ، واحد راح  :الشيخ 

، أخي احلكمة يف شرعية اجلمع باملساجد هو احملافظة على قضية صالة اجلماعة ، وليس كذلك ملا  ...بالدار 

وز له أن يصلي فيه واجب أن يصلي يف املسجد ، أو يف البيت أو يف الدكان أو يف يكون إنسان يف مصلى ال جي

احلانوت ال جيوز له أن جيمع ألنه اجلمع شرع لعدم تضييع قضية صالة اجلماعة ، نفرتض اآلن أنت أو أي 

شاء واجب شخص آخر صلى املغرب واملطر هاطل ما مجع ، راح البيت واستمر املطر هاطًال بغزارة إىل وقت الع

واجب ؟ معروف أنه ال ، إًذا أنت هال ! عليك اآلن ترتك بيتك واألمطار نازلة وتروح تصلي مجاعة يف املسجد 

؟ اجلماعة راحت عليك اجلماعة ، فإذا عرفنا هذه احلقيقة الشرعية حينئذ تعرف أن  ...، شو  ...إذا ما مجعت 

بيته فالواجب أن يصلي يف املسجد ، إذا صلى املغرب ال الواحد يف املصلى الذي ال جيوز أن يصلي فيه أو يف 

جيوز له اجلمع ألنه املقصود من اجلمع هو احملافظة على اجلماعة ، وذه الصورة هو ضيع مجاعة الصالة األوىل 

  . وهي املغرب وسيضيع كمان اجلماعة الثانية وهي صالة العشاء 

  

   ... :السائل 

  عيد فأنت لو ما رحت أنت معذور ؟ هيك تقول كلمة وغطاهاإن املسجد ب: أنت تقول  :الشيخ 

   ... :السائل 

  شو بعيد وال قريب ؟ :الشيخ 

  بعيد :السائل 

  تعترب حالك معذور واال ال ؟ جيوز يكون ما هو بعيد لكن فيه طني فهذه علة :الشيخ 

  ما يف اال انا واملؤذن اروح ... :السائل 

يبا ، خليكم يا مجاعة واضحني يف أسئلتكم ، ألنه التسلسل املنطقي هذا ما إذا كان بعيدا صار قر  ... :الشيخ 

فواقع إما يكون حضورك يف داخل املسجد واجب أو ليس بواجب  ...فيه شيء ، إمنا اإلنسان واجبه يعاجل واقعه 

ا إذا كان ، فإذا كان ما هو واجب صل يف البيت مع أهلك ثالثة أربعة أحسن ما تروح تصلي أنت واملؤذن ، أم



واجب ذهابك للمسجد ولو كان وحده فأنت تكثر مجاعتك أحسن ما تكون تصلي وحدك ، فحينئذ كما 

  . حكينا آنفا 

  

  هل يشرتط نية اجلمع ؟ :السائل 

ألن الرسول كان يفاجئ الناس . أن األدلة تدل على أنه ال جيوز : يقول يل بعضهم وال دليل على ذلك  :الشيخ 

   ...باجلمع وما عنده 

  

بالنسبة للجمع يعين إذا كان اإلمام الراتب للمسجد غري موجود يعين نائبه أو من ينوب حمله جيوز له أن  :السائل 

   ...جيمع بالناس ولو اإلمام بده جيي على العشاء أو مثًال 

هم ييجي اإلمام على كل حال بده يرجع العشاء هو الزم حيضر ولو مجع بالناس هو ، ألن فيه ناس بعض :الشيخ 

  . متأخرين 

  يعين هذا جيوز لنائب اإلمام أن يصلي وجيمع ؟  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  للضرورة ... :السائل 

  . طبًعا  :الشيخ 

طيب بالنسبة لصالة اإلمام يعين إذا كان مجع فيصلي العشاء بالناس مرة أخرى يعين هل هذا على  :السائل 

  الوجوب ؟ 

  . ته ، مش عبادته وظيفته اإلمام واجب لوظيف :الشيخ 

  

أو احليوان وهكذا ، هذا الكتاب فيه  "املوسوعة العلمية " يعين بصريح العبارة هو عنده كتاب امسه  :السائل 

   ...عن حياته وهكذا  ...نبزة خمتصرة  ...صور لكن 

  ...: طفل يسأل 

  طيب أنت اللي بتعرف وإال أبوك ؟  :الشيخ 

  . لشيخ علي هذا الظاهر يتعلم عشان يسمع ا :السائل 

  ...مثًال فيه كتاب املوسوعة فيه معلومات عن  :السائل 



  . بالنسبة للي حباجة جيوز وإال فال  :الشيخ 

  ؟  ...حلاجة نعرفها وإال حاجة  :السائل 

دين يقابله ارتكاب حمرمات ، أوًال صنعه وبع ...هذه احلاجات الفكرية ما هلا اية ، يعين طلب العلم  :الشيخ 

  . شراؤه ، هذه يصنعه ونيته طيبة إن شاء اهللا فهو ونيته ، إن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو ونيته 

  حرام ؟  ...: طفل يسأل 

   ... :الشيخ 

  معلومات  ... :السائل 

حيض ترى يا أستاذ يف فرق بني واحد يغتنم كتاب من أي كتاب معلومات بصورة عامة ، وهذا طبًعا أمر  :الشيخ 

  . عليه الشرع ، وبني يقتين الكتاب ألنه فيه صور ، فإذا جاءت الصور عرًضا ما يف مانع 

   ... :السائل 

  . ال ، امسح يل شوي ، شوف اللي قبل هال حىت أرجع عن خطئي  :الشيخ 

  . هذا ترف فكري ال حد له  ...اقتناء الكتب اليت فيها معلومات من باب التزود بالعلم  :السائل 

  هذا خيالف ما قلته االن :شيخ ال

   ...ملا سألنا سؤال آخر  ... :السائل 

  . ما عليك احلمد هللا  :الشيخ 

   ... :السائل 

يا مجاعة ارمحوا الشيخ اللي اهللا بالكم فيه وبلي بكم ، إنه ملا تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكرب  :الشيخ 

  . بنا اللي يلهمنا اياه فحسبكم عتًيا فكون استحضر املوضوع من كل جوانبه ، ر 

   ... :السائل 

  .حنن نريد كل واحد منكم يكون شيخا يستغين به هو عن الشيخ  :الشيخ 

  
  


